
Orien ta ció a peu i en bi ci cle ta.
Un mitjà per tre ba llar l’orientació al medi na tu ral
i al ho ra pro mo cio nar la uti lit za ció de la bi ci cle ta
a l’ESO

Resum
L’IES d’Alcarràs és un cen tre edu ca tiu de

pe ti tes di men sions i de cur ta hist òria si -

tuat a dot ze quilò me tres de Llei da. El seu 

de par ta ment d’Educació Fí si ca va pro po -

sar-se fa un temps, i apro fi tant que es

tro ba en un en torn ru ral, pro mo cio nar el

bloc de con tin guts d’activitats en el

medi na tu ral, de ve ga des tan di fí cil de

de sen vo lu par a cau sa de di ver sos fac -

tors. Les ac ti vi tats que es rea lit zen no es

li mi ten al cu rrí cu lum comú de l’alumnat,

sinó que abas ten di ver ses ves sants de la

vida del cen tre. Però allò que to tes

aques tes ac ti vi tats te nen en comú és el

pro ta go nis me de la bi ci cle ta. Una de les

ac ti vi tats que més èxit té és el crèdit va -

ria ble “Orien ta ció a peu i en bi ci cle ta”,

eix prin ci pal d’aquest ar ti cle.

Introducció

De tots és co ne gu da la in fluèn cia que té, 

per a l’òptim de sen vo lu pa ment de tots

els con tin guts de l’àrea d’Educació Fí si -

ca en qual se vol eta pa edu ca ti va, la dis -

po ni bi li tat de ma te rial i ins tal·la cions

ade qua des. En aquest sen tit, i per al

tema que ens ocu pa, tam bé el lloc on es

tro ba si tuat el cen tre edu ca tiu pot re sul -

tar de ter mi nant en la for ma de plan te -

jar-se el de sen vo lu pa ment del bloc de

con tin guts d’activi tats en el medi na -

tural.

L’Institut d’Ensenyament Se cun da ri d’Al -

car ràs, po bla ció si tua da a uns dot ze

quilò me tres de la ciu tat de Llei da en di -

rec ció a Sa ra gos sa, es tro ba si tuat en un

dels ex trems del casc urbà i orien tat cap

a les al tres dues po bla cions de les quals

arri ba alum nat (So ses i To rres de Se gre). 

Això és un as pec te im por tant, ja que es

té un ràpid ac cés a zo nes de pos si bi li tat

de rea lit za ció d’activitats i d’interès na -

tu ral (riu Se gre, re ser va na tu ral d’Utxe -

sa, zo nes de pan tans). D’altra ban da, el

fet que les tres po bla cions no es ti guin

se pa ra des més de tres quilò me tres en tre 

elles fa que es pro mo cio ni el co nei xe -

ment de l’entorn de tot l’alumnat del

cen tre i no no més del de la po bla ció seu

del cen tre edu ca tiu.

Aques ta si tua ció i en torn “pri vi le giats”

va ser clau en el mo ment de de ci dir de

qui na ma ne ra de sen vo lu pa ríem el bloc

de con tin guts d’activitats en el medi

na tu ral: apro fi ta ríem al màxim l’entorn

pròxim; això sí, amb l’ajuda d’una eina

de què tot l’alumnat po dia dis po sar: la

bi ci cle ta.
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Abstract

Alcarràs High School is a

small dimensions and a short

history  educational center

twelve kilometres away from

Lleida. Its Physical Education

department had some years

ago the aim, and taking profit

of  its situation in a natural

around, to promote the

content of activities at nature, 

sometimes so difficult to

develope due to different

facts. The activities that we

realize go further the common 

curriculum of the students

and arrive to different aspects 

of high school’s life. But there

is one thing that is common

to all of them; the bycicle is

the star. One of the most

successful activities is a

variable credit called “ Getting 

the way by walking and by

bycicle”, which is the axis of

this article.

Key words
activities at nature, bycicle,
orienteering

Re cre a ció, oci ac tiu i tu risme

Paraules cla u
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De tota ma ne ra, érem cons cients que no -

més amb això no po díem fer con èi xer a

l’alumnat tot el ven tall de pos si bi li tats de

pràcti ca que es pot rea lit zar i per això

tam bé duem a ter me al tres ac ti vi tats en -

ca mi na des a aquest fi, que co men ta rem

més de pas sa da que el que és l’objecte

d’aquest ar ti cle: la pro mo ció de la uti lit za -

ció de la bi ci cle ta en l’ESO i, més con cre -

ta ment, el crèdit va ria ble “Orien ta ció a

peu i en bi ci cle ta”.

Jus ti fi ca ció del crèdit

Es trac ta d’aprofitar l’entorn ru ral i na tu -

ral en què es tro ba l’institut per do nar a

l’alumnat una idea del que pot sig ni fi car

sa ber orien tar-se uti lit zant un apa rell es -

pe cí fic com és la brúi xo la, al ho ra que

se’ls ofe reix la pos si bi li tat de con èi xer un

se guit d’aspectes re la cio nats amb les ac -

ti vi tats a la na tu ra, com ara les cur ses

d’orientació, les ca mi na des a peu i els re -

co rre guts en bi ci cle ta, tot em mar cat en

una idea de co nei xe ment i res pec te per

l’entorn més pro per.

La rea lit za ció d’aquest crèdit va ria ble es

tro ba em mar ca da dins la pro gra ma ció

del de par ta ment d’Educació Fí si ca del

cen tre, per al de sen vo lu pa ment del bloc

de con tin guts d’activitats al medi na -

tural.

El fet que vagi adre çat a l’alumnat de

l’últim curs obeeix a di ver sos fac tors:

n L’edat dels par ti ci pants afa vo reix el tema

de la se gu re tat.

n Aspec tes que es trac ten al crèdit ja

han es tat tre ba llats des d’altres àrees.

Això per met avan çar més ràpi da ment

en de ter mi nats con tin guts (lec tu ra de

ma pes, es ca les, ela bo ra ció de gràfi -

ques).

Atès que les ses sions del crèdit te nen no -

més una hora de du ra da, la seva con di ció 

fí si ca per met un radi d’acció al vol tant

del cen tre més gran que el d’alumnes

més jo ves.

Objec tius del crèdit

En aca bar el crèdit, l’alumne/a ha de ser

ca paç de:

n Uti lit zar la brúi xo la i el mapa per orien -

tar-se.

n Lle gir i in ter pre tar ma pes i lli bres de

ruta.

n Ela bo rar iti ne ra ris a par tir del te rreny i

del mapa.

n Ela bo rar lli bres de ruta.

n Con èi xer els as pec tes bàsics de les sor -

ti des en bi ci cle ta i de qual se vol sor ti da

a la na tu ra en ge ne ral.

n Re có rrer di fe rents iti ne ra ris a peu i en

bi ci cle ta a par tir de qual se vol ti pus

d’informació.

n Con tem plar les me su res de se gu re tat

adients a cada ti pus de sor ti da.

Con tin guts del crèdit

Pro ce di ments

La brúi xo la

n De ter mi na ció del nord magn ètic

n De ter mi na ció de la di rec ció a se guir do -

nat un rumb.

n De ter mi na ció d’un rumb do na da una di -

rec ció a se guir.

Ma pes to pogr àfics

n Inter pre ta ció de les cor bes de ni vell.

n Lo ca lit za ció d’indrets.

n Esca les.

Lli bres de ruta

n Inter pre ta ció de la in for ma ció.

n Crea ció d’una sim bo lo gia.

n Ela bo ra ció de lli bres de ruta.

Ta lo na ment

n Co nei xe ment de la pròpia distància

de pas.

n Uti lit za ció en l’elaboració i rea lit za ció

d’itineraris.

Ela bo ra ció d’itineraris a peu

n A par tir del te rreny.

n A par tir del plànol.

Ela bo ra ció d’itineraris

en bi ci cle ta

n A par tir del te rreny.

n A par tir del plànol.

Ela bo ra ció de lli bres de ruta

n A par tir del te rreny.

n A par tir del plànol.

n Per fer a peu.

n Per fer en bi ci cle ta.

Re co rre gut d’itineraris a peu i en bi ci cle -

ta amb lli bre de ruta

Con cep tes

La brúi xo la

n Parts.

n Fun cio na ment. Pre cau cions.

Altres for mes d’orientació

n De ter mi na ció dels punts car di nals pel

sol.

n Mit jan çant un re llot ge d’agulles.

n De nit. Lo ca lit za ció de l’estel

Po lar.

n Per in di cis.

Ma pes to pogr àfics i lli bres de ruta

n Sim bo lo gia.

n Esca les.

La bi ci cle ta. Man te ni ment

i uti lit za ció

Acti tuds, va lors

i nor mes

n Tre ball en equip.

n Res pec te per l’entorn.

n Res pec te per les nor mes de circu -

lació.

n Apli ca ció de nor mes de se gu re tat.
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Si tua ció de l’IES d’Alcarràs res pec te de les tres po bla -

cio ns de les que arriba l’alum na t.



Activitats
Ensen ya ment-apre nen tat ge
n Tre ball amb ma pes i lli bres de ruta.

n Tre ball so bre el ta lo na ment. Càlcul de

l’amplada de pas. Con ver sió pas-me tre

i me tre-pas.

n Ela bo ra ció d’itineraris a par tir del ter -

reny i a par tir del mapa, tant a peu com

en bi ci cle ta.

n Re co rre gut  dels iti ne ra ris a peu i en bi -

ci cle ta.

n Sor ti da fi nal per po sar en pràcti ca tots

els as pec tes tre ba llats al llarg del

crèdit.

Ava lua ció

Se gui ment dia ri de l’actitud,

tre ball i evo lu ció dels alum -

nes

El pro fes sor pren nota de ca das -

cu na de les ses sions te nint en

comp te l’interès i ac ti tud mos -

trats per l’alumnat vers el tre ball

pro po sat.

50 %

Rea lit za ció d’exercicis so bre

el mapa i so bre el te rreny.

L’alumnat haurà de pre sen tar tots

els exer ci cis re fe rents al tre ball so -

bre els plànols, el ta lo na ment i la

uti lit za ció de la brúi xo la.

25 %

Ela bo ra ció dels iti ne ra ris

L’alumnat haurà de pre sen tar les

fit xes i els lli bres de ruta dels iti ne -

ra ris que hagi ela bo rat, ja si guin

per fer a peu o  per fer en bi ci cle ta.

25 %

Par ti ci pa ció en un mí nim del

80 % de les ses sions

No s’admet la no par ti ci pa ció en

una ses sió sen se jus ti fi ca ció.

Re qui si t

Par ti ci pa ció en la sortida de

final de crèdi t.

L’últim dia del crèdit es rea lit za

una sor ti da de tot el dia que con -

sis teix a re có rrer un iti ne ra ri en

bi ci cle ta d’uns cin quan ta quilò -

me tres apro xi ma da ment, uti lit -

zant un lli bre de ruta pro por cio -

nat pel pro fes sor i una cur sa

d’orientació a peu d’una du ra da

apro xi ma da de qua ran ta-cinc mi -

nuts. L’alumnat ha de po sar en

pràcti ca tots els co nei xe ments

ad qui rits du rant la rea lit za ció del

crèdit.

Re qui si t

Tem po rit za ció
Ses sions 1-3 Pre sen ta ció.

El Plànol: in for ma ció

i sim bo lo gia

Po dríem dir que les tres pri me res ses sions 

con sis tei xen, a part de fer una pre sen ta ció 

du rant la pri me ra ses sió so bre tot el que

es pre tén tre ba llar al llarg del crèdit, en un 

tre ball pre li mi nar so bre el plànol, de ma -

ne ra que l’alumnat sàpi ga qui na és la in -

for ma ció que te nim a la nos tra dis po si ció

quan n’obrim un: es ca les, usos del sòl,

cor bes de ni vell, sim bo lo gia, nu me ra -

ció del plànol, de cli na ció, etc. A part de

l’explicació teò ri ca, l’alumnat rea lit zarà

un tre ball de lo ca lit za ció so bre plànol de

di fe rents zo nes i es ca les que els se ran dis -

tri buïts. El tre ball de lo ca lit za ció serà del

ti pus:

1. Bus car al plànol els as pec tes se -

güents:

n 10 ca rre te res 

n 10 vies flu vials 

n 5 ce men ti ris 

n 5 es glé sies o er mi tes 

n 2 cas tells 

n 4 edi fi cis aï llats/co rrals/ruï nes 

n 3 dipò sits 

n 2 lí nies elèctri ques 

2. De ter mi nar la distància real en tre dos

nu clis ur bans qual se vol:

n En lí nia rec ta.

n Se guint la ca rre te ra que els uneix.

(Per a la rea lit za ció d’aquest apar tat 

uti lit za ran el cur ví me tre, la uti lit za -

ció del qual tam bé els haurà es tat

ex pli ca da an te rior ment).

Ses sions 4-5 Orien ta ció:

Sol, re llot ge d’agulles, in di cis,

Estel Po lar

Du rant aques tes dues ses sions s’ex -

pliquen al tres for mes d’orientació, bàsi -

ca ment sen se mit jans tècnics. Es fa re -

ferè ncia a la me nor fia bi li tat res pec te de

la brúi xo la, però tam bé a la seva uti li tat

en cas de ne ces si tat. Enca ra que de ma -

ne ra bas tant ru di ment ària, es rea lit za

una pràcti ca con sis tent a rea lit zar un iti -

ne ra ri uti lit zant el re llot ge d’agulles com

a eina d’orientació.

Ses sió 6. La brúi xo la.

Orien ta ció del plànol 

En aques ta ses sió s’explica el fun cio na -

ment de la brúi xo la i la seva uti li tat, així

com les pre cau cions que cal te nir en la

seva uti lit za ció per tal que les da des si -

guin fia bles. Tam bé es tre ba llen dos pro -

ce di ments bàsics:

n La de ter mi na ció del rumb do na da una

di rec ció a se guir per ela bo rar un iti ne ra -

ri,  que pos te rior ment serà rea lit zat per

un com pany.

n La de ter mi na ció de la di rec ció a se guir

do nat un rumb, que ne ces si ta ran quan

rea lit zin un iti ne ra ri ela bo rat per un

com pany.

Ses sions 7-8. Ta lo na ment.

Tra çat d’itineraris.

De ter mi na ció del rumb.

Lli bres de ruta

El pri mer que es fa du rant aques tes ses -

sions és con èi xer l’amplada de pas de ca -

das cú (ta lo na ment). Junt amb el rumb

serà l’element im pres cin di ble, tant per po -

der ela bo rar iti ne ra ris a peu so bre el ter -

reny com per pos te rior ment po der recór -

rer-los.

Tam bé s’explica la plan ti lla on han de

plas mar els iti ne ra ris que ela bo rin, com

de ter mi nar rumbs i distàncies al plànol

uti lit zant unes plan ti lles trans pa rents i

quins són els as pec tes bàsics a l’hora

d’elaborar un lli bre de ruta.

Ses sions 9-10.

Tra çat d’itineraris

so bre el te rreny. Pa re lles

A par tir d’aquest mo ment l’alumnat tre -

ba llarà sem pre en pa re lles. Di guem que

és una me su ra de se gu re tat i con trol, ja

que el pro fes sor fa un se gui ment in di rec -

te del grup, que es des pla ça lliu re ment

pel casc urbà. L’alumnat ja té les dues

ei nes bàsi ques per ela bo rar un iti ne ra ri a 

peu so bre el te rreny: sap com de ter mi -

nar el rumb d’una di rec ció a se guir (amb 

la brúi xo la) i sap com me su rar una dis -

tància i fer la trans for ma ció a una uni tat

vàli da per a tot hom (amb el ta lo na -

ment). Du rant aques tes ses sions ela bo -
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ra ran iti ne ra ris a peu so bre el te rreny,

per què des prés els seus com panys els

pu guin re có rrer.

Ses sions 11-12.

Re co rre gut d’itineraris.

Pa re lles

L’alumnat, tam bé per pa re lles, s’inter -

can via els iti ne ra ris que ha ela bo rat du -

rant les dues ses sions an te riors. Aques ta 

ac ti vi tat té una do ble fi na li tat: l’alumnat

com pro va d’una ban da si és ca paç de

“lle gir i in ter pre tar” l’itinerari ela bo rat

pels seus com panys i d’altra ban da “cor -

regeix” l’itinera ri, veient si real ment es

pot re có rrer.

Ses sions 13-17.

Ela bo ra ció d’itineraris

per a bi ci cle ta so bre el plànol.

Lli bres de ruta.

Pa re lles

Aques tes cinc ses sions són de tre ball a

l’aula i han de po sar en pràcti ca bona part 

dels co nei xe ments teò rics trac tats al llarg

del crèdit per ela bo rar iti ne ra ris (fit xa i lli -

bre de ruta) per a re có rrer des prés en bi ci -

cle ta. Ens tro bem a l’equador del crèdit i

ja es nota que l’alumnat té ga nes de co -

men çar a sor tir en bi ci cle ta i en sen yar als

seus com panys els iti ne ra ris que els han

pre pa rat.

Ses sions 18-34.

Po sa da en pràcti ca

dels iti ne ra ris en bi ci cle ta

En una pri me ra fase, cada pa re lla guia la

res ta del grup en el re co rre gut d’un dels

seus iti ne ra ris. Això ser virà, d’una ban da,

per què tots aga fin se gu re tat a l’hora de se -

guir un iti ne ra ri mar cat i, d’altra ban da, per -

què tots s’acostumin a fer de guia de la res -

ta del grup, amb tot el que això com por ta

(por tar un rit me que tot hom pu gui se guir,

ser exem ple de se gu re tat, atu rar-se quan es

té un dub te del camí a se guir, etc.).

En la se go na fase, a cada ses sió una pa re -

lla guia la res ta del grup se guint un iti ne ra ri 

ela bo rat per una al tra pa re lla. La pa re lla

que guia se si tua al cap da vant del grup i la

pa re lla que ha ela bo rat l’itinerari im me dia -

ta ment des prés. La mis sió d’aques ta se go -

na pa re lla és ad ver tir de pos si bles errors la

pa re lla que guia, ja que el temps de la ses -

sió és molt li mi tat i no ens po dem per me tre 

el luxe que els guies des co brei xin per ells

ma tei xos que s’han equi vo cat de camí, tot i 

que des del punt de vis ta edu ca tiu pot ser

se ria el mi llor. Excep ció: si es té la sort que

a l’horari de l’alumnat les ses sions es tan

col·lo ca des abans o des prés de l’esbarjo o

al fi nal del matí o la tar da, po dem aga far

un temps ex tra, sen se cap in con ve nient

per part de l’alumnat (qua tre anys de rea -

lit za ció del crèdit ho co rro bo ren).

Ses sió 35. Ava lua ció fi nal.

Sor ti da d’un dia en bi ci cle ta

L’última ses sió del crèdit és, sen se cap

mena de dub te, la més es pe ra da per

l’alumnat. La ma jo ria mai han fet una sor -

ti da en bi ci cle ta que duri tot el dia, per

des comp tat que tam poc mai no han fet

tants quilò me tres en bi ci cle ta en un sol

dia (en tre cin quan ta i sei xan ta). L’emoció, 

la por i la il·lu sió els en vaeix; s’afegeix a

tot això que van a ce gues, ja que el lli bre

de ruta ha es tat ela bo rat pel pro fes sor, no

sa ben on van i ens tro bem al mes de juny

(amb unes tem pe ra tu res molt al tes en

aques ta zona).
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La rea li tat és que al matí s’arriba, sem pre

per ca mins on la pos si bi li tat de tro bar

trànsit ro dat és mí ni ma, fins a un es pai

na tu ral pro te git si tuat a la ciu tat de Llei da. 

Aquí es dei xa per uns mo ments la bi ci cle -

ta i es rea lit za, dins d’aquest es pai sin gu -

lar (Parc de La Mit ja na), una cur sa

d’orientació a peu, con sis tent a se guir un

al tre lli bre de ruta i pas sar per un se guit de 

punts de con trol, com ple tant el re co rre gut 

en el me nor temps pos si ble i sen se pe na -

lit za cions.

Di nar i un temps de re lax en unes pis ci -

nes pròxi mes i con ti nua ció de la ruta.

Fent un re co rre gut per di fe rents po bla -

cions dels vol tants de Llei da, arri ba rem

no va ment a l’institut, des d’on ha víem

sor tit al matí.

Tota una ex pe rièn cia, per a alum nes i pro -

fes sors acom pan yants.

Orientacions
metodològiques

Les es tratè gies pe dagò gi ques que s’uti -

litzen són:

n Assig na ció de tas ques.

n Tre ball en pe tits grups.

n Des co bri ment guiat.

n Re so lu ció de pro ble mes.

n Crea ti vi tat.

En aquest apar tat cal co men tar que, de

fet, no es do nen unes ac ti vi tats d’en -

senyament-aprenentatge con cre tes per a

jus ti fi car en cada mo ment una es tratè gia

de ter mi na da, tot i que en al guns ca sos la

re la ció és molt de fi ni da. La rea li tat és que

a me su ra que avan ça el de sen vo lu pa ment 

del crèdit es va ob ser vant com, a par tir de

les pri me res ei nes i di rec trius que s’han

do nat, l’alumnat va evo lu cio nant en un

con ti nuum que el por ta a acon se guir una

in de pendència en l’elaboració d’un iti ne -

ra ri i l’organització d’una sor ti da en bi ci -

cle ta. De fet, en úl ti ma instància, aquest

és l’objectiu no no més d’aquest crèdit sinó 

de tota l’etapa se cund ària: do tar

l’alumne/a dels re cur sos i co nei xe ments

ne ces sa ris per què si gui ca paç de te nir un

es til de vida sa lu da ble on la pràcti -

ca d’activitat fí si ca tin gui un pa per im -

portant.

Material didàctic
Instal·la cions i ma te rial

n Aula

n Ro da lies del cen tre

n Plànols

n Brúi xo les

n Bi ci cle tes

n Cur ví me tre

n Cer cle gra duat i re gle trans pa rents

n Ma te rial de man te ni ment de bici -

cletes

Ma te rial de su port

de l’alumne

Du rant la ses sió de pre sen ta ció del crèdit

es pro por cio na a l’alumnat un dossier que

in clou:

n Objec tius, con tin guts i ava lua ció del

crèdit.

n De sen vo lu pa ment teò ric dels di fe rents

apar tats que es trac ta ran.

n Fit xes d’exercicis per tre ba llar els as -

pec tes teò rics.

n Fit xa ti pus per ela bo rar els iti ne ra ris.

n Cer cle gra duat i re gle en trans parè ncia.

n Do cu ment que par la de les parts de

la bi ci cle ta, la co rrec ta uti lit za ció del

can vi, els pro ble mes més fre qüents i la

seva so lu ció i me su res de segu retat.
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n Arti cles que par len d’itineraris en bi ci -

cle ta, lli bres de ruta, cur ses d’orientació 

i raids d’aventura.

n Plànol del casc urbà d’Alcarràs.

n Plànols to pogr àfics de la zona.

Material del professor

Bi blio gra fia di ver sa so bre el tema

n Car to gra fia di ver sa de la zona del

Cen tre.

n J. M. Cu llell. En BTT pel Gi ronès. Cos -

setà nia edi cions.

n J. E. Gar cia. To po gra fia mi li tar ele men -

tal. Ed. Agu lló.

n J. C. Iri zar. El teu pri mer lli bre de mun -

tan ya. Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya.

n P. Ko nop ka. Pe da lean do por la vida.

Ed. Tu tor.

n F. Mil son. El li bro de la bici. Hay nes

Pu blis hing.

n M.Rey-G.Schmitz. Moun tain Bike. Ed.

Tu tor.

I mol tís si mes, mol tís si mes ho res i quilò -

me tres al da munt per con èi xer tot l’entorn

na tu ral per on ha de de sen vo lu par-se el

crèdit i po der pre pa rar tot el ma te rial ne -

ces sa ri.

Les altres activitats
que es realitzen al centre
relacionant directament
l’entorn i la bicicleta

Com abans s’ha co men tat, el crèdit va -

ria ble “Orien ta ció a peu i en bi ci cle ta” és 

l’eix cen tral d’aquest ar ti cle, però tam bé

s’han de des ta car les al tres ac ti vi tats

que te nen com a pro ta go nis ta la bi ci cle -

ta, a cau sa de la im portància que ha ad -

qui rit aquest ecolò gic mitjà de trans port

en la vida quo ti dia na de l’IES d’Alcarràs, 

tant en as pec tes cu rri cu lars com ex tra -

cu rri cu lars.

Aspec tes cu rri cu lars

Sor ti des dins el cu rrí cu lum comú

d’Educació Fí si ca a l’ESO

i al bat xi lle rat

Es rea lit zen sor ti des en bi ci cle ta per cir -

cuits al vol tant de l’institut du rant les ho -

res nor mals de clas se d’educació fí si ca.

Se gons l’edat del grup, el re co rre gut que

per met aquest temps va ria en tre els vuit i

els dot ze quilò me tres. Oca sio nal ment, i si

l’horari dels alum nes ho per met, es fan re -

co rre guts més llargs aga fant l’hora d’es -

bar jo d’abans o des prés de la ses sió. Les

sor ti des es rea lit zen du rant tot el curs es -

co lar, ex cep te els me sos de ge ner i fe brer,

ex tre ma da ment freds a les nos tres con tra -

des, amb la fre qüèn cia se güent:

n Pri mer d’ESO: Dues sor ti des per tri -

mes tre.

n Se gon d’ESO: Dues sor ti des per tri mes -

tre.

n Ter cer d’ESO: Tres sor ti des per tri -

mes tre.

n Quart d’ESO: Tres sor ti des per tri mes -

tre.

n Bat xi lle rat: Dues sor ti des per tri mes tre.

Sor ti des dins el cu rrí cu lum va ria ble

a l’ESO

El de par ta ment de Cièn cies Na tu rals del

nos tre cen tre ha in cor po rat tam bé la uti lit -

za ció de la bi ci cle ta en l’organització de les

se ves ac ti vi tats. En aquest sen tit, tro bem el

crèdit va ria ble “El tre ball de camp”. Es trac -

ta d’un crèdit de re forç per a quart d’ESO

ba sat en l’observació de l’entorn i la re co lli -

da de mos tres per a la seva pos te rior clas si -

fi ca ció i anà li si a l’aula. Es rea lit za una sor ti -

da d’un dia sen cer al pantà d’Utxesa, prop

de la po bla ció de To rres de Se gre, uti lit zant

com a mitjà de trans port la bi ci cle ta. El re -

co rre gut to tal de la sor ti da és de tren ta

quilò me tres apro xi ma da ment.

Sor ti des dins el cu rrí cu lum

di ver si fi cat del Bat xi lle rat

Dins la matè ria “Cièn cies de la te rra i el

medi am bient”, el se mi na ri de Bio lo gia i

Geo lo gia or ga nit za una vi si ta a l’estació

de pu ra do ra d’aigües de Llei da, que dura

tot el dia. Tam bé en aquest cas el des pla -

ça ment Alcarràs-Llei da-Alcarràs es rea lit -

za en bi ci cle ta. El re co rre gut to tal és d’uns 

tren ta quilò me tres.

Altres vi si tes pre vis tes per a aquest curs a

ins tal·la cions de les ro da lies d’Alcarràs

(plan ta de pu ra do ra de pu rins) tam bé es

rea lit za ran en bi ci cle ta.

Crèdit de sín te si de quart d’ESO

Per a l’alumnat de quart d’ESO, el cen -

tre or ga nit za un crèdit de sín te si que

por ta per tí tol “Se gre amunt, Se gre

avall”. El riu Se gre tra ves sa les tres po -

bla cions que apor ten alum nat a l’ins -

titut; per tant, aquest riu és pre sent en

la seva vida quo ti dia na i té per ells

un sig ni fi cat im por tant en el co nei xe -

ment del seu en torn. El crèdit, que es

de sen vo lu pa fora del cen tre, s’estruc -

tura de la ma ne ra se güent: els dos pri -

mers dies ens por ta ran a fer un re co rre -

gut se guint el riu que abas ta des de

pràcti ca ment el seu nai xe ment a la Cer -

dan ya gai re bé fins a la seva desem -

bocadura al riu Ebre, molt a prop

d’Alcarràs. Du rant el viat ge es van rea -

lit zant vi si tes i ac ti vi tats re la cio na des
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amb els di fe rents usos i apro fi ta ments

del riu (energ ètic, lú di coes por tiu) i dels

seus vol tants. Els dos úl tims dies ens

por ta ran fins al del ta de l’Ebre, que és

on fi nal ment van a pa rar les ai gües del

Se gre. Doncs bé, dins aquest marc tam -

bé s’ha inclòs la bi ci cle ta, con cre ta -

ment al del ta de l’Ebre, on es fa un

recor regut d’uns vint-i-cinc quilò me tres 

combi nant l’ob ser vació de la flo ra i la

fau na de la zona amb el gau di d’una es to -

na de plat ja.

Aspec tes ex tra cu rri cu lars

Dies es pe cials del ca len da ri

No tot en la vida de l’alumne és es tu diar.

Dins el marc del cen tre edu ca tiu s’or -

ganitzen dia des, que po dríem ano me nar

“es pe cials per ca len da ri”. Per unes ho res

es dei xen de ban da els lli bres i les au les i

s’organitzen ac ti vi tats d’un cai re més cul -

tu ral i lú dic, però no per això menys edu ca -

ti ves.

L’Institut d’Ensenyament Se cun da ri d’Al -

carràs té per cos tum ce le brar la Cas tan ya -

da (la set ma na del 31 d’octubre), Na dal (el 

dia abans de co men çar aques tes va can -

ces) i la dia da de Sant Jor di. L’or ganització

de la dia da de pendrà del cai re que el cen -

tre vul gui do nar-li, però el que és se gur és

que el de par ta ment d’E ducació Fí si ca sem -

pre tindrà al gu na cosa a dir. En aquest sen -

tit, sem pre hem tin gut un pa per re lle vant

en l’orga nització d’activitats lú di ques i es -

por ti ves, però pel que fa a la bi ci cle ta, la

nos tra ac tua ció s’ha con cre tat, en els úl -

tims tres cur sos acadè mics 1998-2001 (el 

cen tre en té cinc d’existència), en els as -

pec tes se güents:

n En la “Dia da de Sant Jor di” de 1999 es

va or ga nit zar una com pe ti ció eli mi natò -

ria ba sa da en la rea lit za ció d’un esl àlom 

pa ral·lel de ve lo ci tat i ha bi li tats.

L’activitat va comp tar amb una par ti ci -

pa ció de 60 alum nes.

n “La Cas tan ya da” de l’any 2000 vam

ce le brar-la el di marts 31 d’octubre. El

fet de ser di marts és im por tant, ja que

hi ha trans port es co lar i això ens per -

met or ga nit zar l’activitat per a tot un

dia. Vàrem de ci dir pas sar una jor na da

lú di coes por ti va fora del cen tre, en un

en torn na tu ral allun yat del ci ment de

l’institut. La zona tria da va ser “els

pan tans d’Alcarràs”, una zona ver da a

uns deu quilò me tres del po ble, equi -

pa da amb ar bres i zona de jocs i de

píc nic, ideal per a un dia de convivèn -

cia di fe rent en tre alum nat i pro fes so -

rat. Ca lia mou re els tres-cents qua ran -

ta alum nes i els qua ran ta pro fes sors.

Com? En bi ci cle ta. No sen se un gran

es forç d’orga nització, es va acon se -

guir for mar una ca ra va na de més de

dues-cen tes cin quan ta bi ci cle tes, di -

ver sos vehi cles de su port, en tre ells

els de les po li cies mu ni ci pals de les

tres po bla cions d’on són els alum nes, i 

una tren te na d’alumnes i pro fes sors

que per di fe rents mo tius van fer la ruta 

a peu.

L’èxit de l’experiència ens ani ma a re pe tir

aquest pròxim curs 2001-2002.

Pro mo ció de la bi ci cle ta

en tre el pro fes so rat del cen tre

La gran quan ti tat de sor ti des en bi ci cle ta 

que s’organitzen al cen tre fa que el de -

par ta ment d’Educació Fí si ca no pu gui

ab sor bir-les to tes (som tres pro fes sors i

sem pre i van un mí nim de dos acompa -

nyants, per pe tit que si gui el grup). En

aquest sen tit cal des ta car la bona pre -

dis po si ció del claus tre de pro fes sors a

acom pan yar-nos en les sor ti des. Sem pre 

es tro ba algú quan, pel cap baix, dos

dels tres pro fes sors del de par ta ment no

te nim dis po ni bi li tat horà ria, entès

aquest fet com que, en el mo ment de la

sor ti da, no es tem ocu pats fent clas se a

un grup. Cal des ta car aquest fet, ja que

aques tes ho res en què qual se vol pro fes -

sor/a acom pan ya un grup i el seu pro fes -

sor/a “ti tu lar” són ho res ex tres en el seu

ho ra ri de per manè ncia en el cen tre. Sen -

se aques ta bona pre dis po si ció se ria im -

pos si ble rea lit zar to tes les sor ti des.

Tam bé cal des ta car que aquest am bient

“bi ci cle tai re” a l’institut ha pro vo cat en tre

el pro fes so rat una reac ció po si ti va en el

seu es til de vida, en el sen tit que s’or -

ganitzen tro ba des, i no sem pre pro mo cio -

na des per mem bres del de par ta ment d’E -

ducació Fí si ca, per a fer ru tes en bi ci cle ta

els caps de set ma na i du rant els pe río des

va ca cio nals. Fins i tot n’hi ha que es des -

pla cen des del seu lloc de re sidè ncia (Llei -

da per a la ma jo ria) fins a l’institut, en bi -

ci cle ta.

La bi ci cle ta com a tret ca rac te rís tic

de l’IES d’Alcarràs

Per als me sos de se tem bre-oc tu bre de

2001 te nim pre vis ta la rea lit za ció d’un

in ter can vi amb alum nes d’un cen tre edu -

ca tiu de la po bla ció de Lu mi jo ki (Fin -

làndia). Aquest in ter can vi afec ta tots els

de par ta ments del cen tre, però ha es tat

or ga nit zat pre fe rent ment pels de par ta -

ments de llen gües (ca ta la na, cas te lla na

i an gle sa). Un dels molts ob jec tius que

es pre te nen en aquests in ter can vis és

que els alum nes co ne guin l’entorn i el

cen tre que vi si ten a l’altre país. És per

aques ta raó que una part de les ac ti vi -

tats que rea lit za ran els alum nes quan

ens vin guin a vi si tar tin dran la bi ci cle ta

com a pro ta go nis ta, ja que aques ta co -

men ça a ser un tret ca rac te rís tic del nos -

tre cen tre.

Tam bé en aquest sen tit te nim pre vist, junt 

amb al tres de par ta ments didà ctics del
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cen tre, co men çar de sen vo lu par un eix

trans ver sal de tre ball d’educació am bien -

tal, re mar cant la pro mo ció que es fa de la

uti lit za ció de la bi ci cle ta com a mitjà

ecolò gic i sa lu da ble de trans port i de co -

nei xe ment de l’entorn.

Aspec tes que afa vo rei xen

la uti lit za ció de la bi ci cle ta

al nos tre cen tre

Hi ha un as pec te que cal des ta car. Se gu -

ra ment que molts com panys/es, men tre

ana ven lle gint l’article, han anat tro bant 

im pe di ments per po der de sen vo lu par una

ex pe rièn cia d’aquestes ca rac te rís ti ques

als seus cen tres. En el nos tre cas, es do -

nen un se guit de cir cumstàncies que ho

fan pos si ble, però som cons cients que si

al gu na d’elles es dei xés de do nar tin dríem

di fi cul tats per con ti nuar, si més no al ma -

teix ni vell. Aques tes són les circums tàn -

cies fa vo ra bles:

n La col·la bo ra ció de la di rec ció del cen -

tre i del pro fes so rat, tant del de par ta -

ment d’Educació Fí si ca com d’altres.

n La col·la bo ra ció dels tres ajun ta ments

de pro cedè ncia de l’alumnat.

n El su port del Con sell Esco lar del cen tre i 

de l’Associació de Ma res i Pa res d’A -

lum nes (AMPA).

n La col·la bo ra ció de les em pre ses en -

carregades del trans port es co lar.

n La gran dis po ni bi li tat de bi ci cle tes per

part de l’alumnat.

n La si tua ció geogr àfi ca del cen tre, amb

un ràpid ac cés a un en torn na tu ral a tra -

vés d’una ex ten sa xar xa de ca mins poc

tran si tats per al tres vehi cles.

Me su res de se gu re tat

Un dels te mes que més preo cu pen tots els 

mem bres de la co mu ni tat edu ca ti va, però

so bre tot a pa res i pro fes so rat, és el de la

se gu re tat i la res pon sa bi li tat ci vil que se’n

de ri va ria, de qual se vol ac ci dent. És per

aques ta raó que hi po sem es pe cial aten -

ció, per tal d’evitar ris cos al màxim.

Aques tes són les ac tua cions que duem a

ter me en aquest sen tit:

n To tes les sor ti des són apro va des pel

con sell es co lar, tant les que es rea lit zen

en ho res de clas se com les que no.

n Es no ti fi ca als pa res el ca len da ri de

sor ti des. En re bre’l, po den no au to rit -

zar la par ti ci pa ció del seu fill/a en

l’activitat. En aquest cas, l’alumne/a

ro man al cen tre rea lit zant una tas ca

re la cio na da amb l’activitat. Cal des ta -

car que aquest fet es pro dueix en molt

pocs ca sos.

n Tots els par ti ci pants en la sor ti da,

alum nes i pro fes sors, uti lit zen casc.

n Cada sor ti da té un mí nim de dos pro fes -

sors acom pan yants, que es col·lo quen

al da vant i al fi nal del grup.

n Abans de sor tir es re cor den as pec tes

re la cio nats amb la se gu re tat du rant el

re co rre gut, com po den ser: anar sem -

pre em pe gats a la dre ta del camí, anar

un da rre re l’altre, no rea lit zar ma nio -

bres brus ques i ines pe ra des, pas sar la

veu als com panys si s’apropa un vehi -

cle per da vant o per da rre re...

n Els pro fes sors van equi pats amb ra dio -

trans mis sors (per me ten una co mu ni ca -

ció cons tant en tre el cap i la cua del

grup) i telè fon mòbil (per met co mu ni -

car-se amb el cen tre es co lar en cas de

ne ces si tat).

n En sor ti des d’especial di fi cul tat, so bre -

tot quan hem de mou re’ns per vies molt

tran si ta des, co mu ni ca ció als ajun ta -

ments im pli cats, que po sen a la nos tra

dis po si ció un vehi cle de la po li cia lo cal.

n Re vi sió bàsi ca de les bi ci cle tes abans

de sor tir.

Conclusions

El tre ball del bloc de con tin guts d’ac -

tivitats al medi na tu ral pot veu re’s for ta -

ment in fluen ciat se gons l’entorn geo -

gràfic en què es tro bi el cen tre edu ca tiu.

En aquest sen tit, una ubi ca ció en un en -

torn ru ral i na tu ral ofe reix un ven tall am pli 

de pos si bi li tats. Es trac ta, doncs, de tre -

ba llar en el sen tit d’a profitar-ho al màxim i 

abas tant tots els àmbits im pli cats (alum -

nat, pa res, pro fes so rat, en ti tats lo cals...).

Si és així, i l’experiència a l’IES d’Alcarràs

ens ho de mos tra dia a dia, es po den arri -

bar a acon se guir mol tes co ses. En el

nos tre cas, la pro mo ció de la bi ci cle ta

ens ha ser vit:

n Per cons cien ciar l’alumnat de la va li de -

sa de la bi ci cle ta com a mitjà de trans -

port sa lu da ble i ecolò gic. Fo men tem, a

tra vés d’aquest as pec te, con cep tes de

se gu re tat vial i res pec te pel medi am -

bient.

n Per aju dar a un mi llor co nei xe ment de

l’entorn geogr àfic pròxim pro pi i del dels 

com panys i com pan yes que no són del

seu mu ni ci pi, però que és el de les per -

so nes amb qui com par tei xen el cen tre

edu ca tiu.

n Per què l’alumnat i el pro fes so rat in te -

grin la uti lit za ció de la bi ci cle ta en un

es til de vida més sa i en l’ocupació del

seu temps de lleu re.

n Per tro bar mo ments de con vivè ncia en -

tre els mem bres de la co mu ni tat edu ca -

ti va, di fe rents de la vida acadè mi ca

quo ti dia na.

n Per obrir les por tes a la rea lit za ció, fora

de l’entorn ha bi tual, d’altres ac ti vi tats

al medi na tu ral, ja si guin sor ti des de

l’àrea d’educació fí si ca, dia des cul tu rals 

o crèdits de sín te si on aquest ti pus

d’activitats te nen una re llevà ncia es -

pecial.

En mol tes oca sions hi ha grans di fi cul -

tats or ga nit za ti ves i l’esforç ne ces sa ri és

im por tant, però val la pena veu re, per

exem ple, que un dia en el qual no hi ha

pre vis ta cap sor ti da hi ha mol tes bi ci cle -

tes a l’entrada de l’institut. És grati -

ficant.
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